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Obres de millora als
nostres carrers
C
om a Eix lluitem per a que tots els carrers estiguin en bon estat, nets i cuidats i
sobretot que hi hagi una bona il·luminació
a la nit, també ens preocupem de la seguretat i vigilància tot això ho fem per que
pugueu gaudir del nostre barri i per a que
els veïns i veïnes puguin sortir a passejar
i comprar als comerços del nostre entorn.
Tot això ho podem dur a terme gràcies a
la força de la unió, gràcies als comerços
associats que ens impulsen a cuidar, respectar i dinamitzar els carrers.

de gener la van tornar a obrir. Als pocs
dies de la seva re apertura van desmuntar
els panells de fusta del Passeig Maragall.
Volem agrair des d’aquest mitjà a la Sra.
Carme Turegano, Gerent del Districte de
Sant Andreu la seva implicació al barri i
a la vegada de que el barri s’adoni de la
gestió desinteressada del nostre eix.

El passat mes de novembre vam fer una
passejada pels carrers del nostre Eix amb
la Gerent del Districte de Sant Andreu, li
vam explicar un munt de coses i li vam fer
algunes peticions de millora dels carrers i
places que ens envolten.
Entre elles estava la remodelació de la
Plaça del Taxi ja es trobava en molt mal
estat i antiga. També vàrem sol·licitar que
retiressin els panells de fusta que es troben al Passeig Maragall prop del carrer
Trinxant.
Fruit d’aquella trobada al mes de desembre es van començar a fer les obres per la
remodelació de la Plaça del Taxi i al mes
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Soport al Teixit Comercial 2016

D

illuns 22 de febrer, a les 20.30 hores, l’alcaldessa Ada Colau, fa entrega
dels diplomes del programa de Suport al
Teixit Comercial. L’acte té lloc al Saló de
Cent de l’Ajuntament, també hi assistirà
el regidor d’Ocupació, Empresa, Turisme
i Comerç, Agustí Colom. El nostre Eix
Maragall va ser representat per al nostre
president Joan Romero, la nostra dinamit-

zadora Mariana Juárez i Vicenç Cervera
Aquest acte clou la primera edició del programa de Suport al Teixit Comercial, que
persegueix reforçar el paper i les funcions
de les associacions de comerciants de la
ciutat, empoderar aquestes estructures comercials i per tant, al mateix comerç, i que
l’Ajuntament articula a través de Barcelona Activa.

Caminada popular
a Torre Llobeta
P

er primera vegada l’Eix Maragall ha
celebrat una Caminada Solidaria. Sortint de Torre Llobeta, recorreguérem el
Passeig de Maragall, Passeig de Fabra i
puig, Parc Central de Nou Barris, Ajuntament de Nou Barris, Doctor Pi i Molist, Avinguda Borbó arribant altra cop al
Passeig de Maragall que varen fer pràcticament de punta a punta. Amb total
varen fer quasi 8 quilòmetres arribant al
final a Torre LLobeta. La veritat és que
l’organització va ser perfecta donant als
participants aigua i fruita a mig camí i
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Servei a domicili
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també vàrem gaudir de xocolata amb melindros en acabar, tot un èxit, des d’aquí
us animo a què l’any que ve us apunteu.
Tot el recaptat va ser destinat a l’Institut
de recerca de l’Hospital de Sant Pau per la
investigació de la trombosi i les malalties
venoses.
Vicenç Cervera

Reis 2016

C
om cada despertar de l’any El nostre
barri es desperta amb la il·lusió de crear un
somriure als nostres nens.

Ja en passat al Tio, també el para Noel, pro
no importa nosaltres fidels a la nostra tradició, no podem deixar de banda aquesta
festa.
Els Reis de l’Orient, Reis d’Orient o simplement els Reis (sovint anomenats en
bona part del català occidental els Reixos),
són, segons el Nou Testament, uns mags (o
savis, segons la traducció) que van portar
regals a Jesús, guiats per un estel. Aquests
regals van ser or, encens i mirra.
L’Església Catòlica celebra la solemnitat
dels Reis, anomenada epifania, el 6 de gener. A la vigília, el dia 5, és tradició que
arribin a les poblacions a dur joguines,
llaminadures i més obsequis a la mainada.
Al segle XXI els Reis són rebuts a les cavalcades, una tradició relativament recent:
la primera va ser a Alcoi el 1885 i al Principat, a Igualada el 1895.
L’eix prepara cada any per fer les delícies
dels nens “El trenet” que recorre el Passeig de Maragall de somriures i colors per
provocar si mes no l’alegria i el somriure
dels més patits i també perquè no dir dels
grans.

De l’entranyable Cavalcada no en parlem,
ens vàrem passar moments molt divertits i
va ser un complet èxit, aquest any va sortir
del carrer Conca de Tremp i va recórrer
tot el Passeig de Maragall fins a arribar als
Quinze (carrer Mascaro)
També preparem “El Patge Reial” que recull les demandes dels més petits no sempre amb un somriure com es pot veure a
la fotografia.
Vicenç Cervera

Concurs d’aparadors
C
om cada any i per Carnestoltes, l’Eix Maragall promou un concurs d’aparadors
per a les botigues que tinguin ganes de concursar, nosaltres ja som conscients del que

costa posar-te a fer l’aparador nou, però animem a tots els botiguers, tot recordant que
l’aparador es una de les coses que primer veu la clientela de casa nostra i que fins i tot ja
un ofici “Escaparatista” per adornar i ajudar a vendre. Des d’aquí animem als botiguers
que cuidin aquest detall. Aquest any han resultat guanyador
1 Arts Gora
2 Salud Creixent
Gràcies a tos per participar i fins a l’any que ve.

Vicenç Cervera
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INGREDIENTS
• 2kg y medio de carne de
ternera
• 500 gr. de pechuga de
pollo con la piel
• 500 gr. de carne magra
de cerdo
• 500 gr. de butifarra cruda
o salchichas de cerdo sin la
piel
• 4 hígados de pollo
• 4 “pedres” de pollo
• 4 cebollas (una por kilo
de carne)
• 12 ajos (3 por cada kilo
de carne)
• 1 bote de trufa natural
• ¾ bote de paté de

camprodón
• 1 vasito de coñac
• 100 gr. de jamón con
grasa que sea del bueno
• 2 litros de leche ato
entera o un poco menos
según lo que acepte la carne
picada
• Aceite de oliva
• Sal
• Pimienta

Canelones
de la Catrin
Elaboración
del relleno:

cortados y la trufa cortada
muy pequeña. Dejar que
la carne haga agua y
añadir el jamón.
Cuando la carne esté
bien “rostida” añadir los
hígados, terminar de dorar
y poner el coñac. Para que
se despegue de la cazuela
y cuando el coñac esté
bien evaporado añadir el
paté. Una vez esté bien
deshecho y mezclado
apagamos el fuego y lo
dejamos reposar.
Picamos la carne se le
añade la leche ato natural
hasta que la carne esté
homogénea y a gusto del
comensal.

Poner toda la carne cortada a
tacos pequeños y las “pedres”
en la cazuela con el aceite
(no poner aún el jamón, los
hígados y el paté).
Añadir la cebolla cortada fina
(no rallada), después los ajos

Portes Trinxant es una
empresa dedicada a la
colocación de puertas de
interior, blindadas, parquet,
altillos y armarios a medida.
Realizamos presupuestos
sin compromiso. Tenemos
precios ajustados.

¡Buen provecho!

C/Joan de Garay 1-3
08041 Barcelona
Tel. 93 243 01 43
info@portestrinxant.es
www.portestrinxant.es

Receta cedida por Paquita
de Droguería Quel,
c/ Navas de Tolosa, 317
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CENTRE MÈDIC NAVAS
 Anàlisis
 Angiologia i cirurgia vascular

Medicina
Cirurgia
Eco döppler
 Dermatologia
 Medicina General
 Nefrologia

c/ Navas de Tolosa, 292 ent.1
93 340 02 08 / 93 408 40 30
Atenció principals mútues i privats

Grupo Ecomunidad
Administració
de finques
A
GRUPO ECOMUNIDAD som
conscients que les demandes dels nos-

tres clients son cada dia majors i estem
avançant per ser encara mes eficients i
competitius.
Partint de la filosofia de GRUPO ECOMUNIDAD, basada en la dedicació i
compromís amb els nostres veïns, ens preparem per completar encara mes les seves
expectatives, on vostè sempre serà el centre del nostre treball diari.
Per aquest motiu, ens complau comunicarli que hem traslladat les nostres oficines a
una nova ubicació, on podrem oferir una
atenció mes còmoda i dinàmica, on continuarà prevalent l’essència de la proximitat
i accessibilitat.
Hem dissenyat un nou espai per treballar,
on aconseguirem que la col·laboració, comunicació i noves idees siguin més fluïdes
i repercuteixin en la millora dels nostres
serveis.
Vingui a conèixer la nostra proposta per
la seva comunitat de propietaris i la resta
de serveis que li podem oferir. Fins aviat.

GRUPO ECOMUNIDAD
C/ Manigua , 4 ( Cantonada Passeig Maragall ) Barcelona
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Una vocació
i una vida
d’esforç
L

a Maria Llapart és una entusiasta del
seu poble “El Guinardó”. Ja fa alguns
anys va néixer a l’Hospital de Sant Pau i
després d’una infància viscuda durant la
guerra i la postguerra que va impossibilitar la realització del seu somni, ha pogut
per fi dedicar-se a la seva vocació: “La
pintura”
Jo crec que poques
persones coneixen
la història del barri
millor que ella. Explica que el seu pare
havia fet de forner
pels republicans i
després de la guerra, com molts, va
tenir problemes per
trobar feina; explica que al carrer
Teodoro Llorente,
en una nau al mig
d’uns descampats,
van muntar el “mercadillo” del Guinardó. El seu pare anava amb un carretó
a buscar les soques
a la Vall d’Hebron
i després de desenterrar-les les venia
en aquest mercadillo per poder donar
menjar a la seva família. En la seva infantesa va passar per
vàries escoles públiques i a l’edat de nou
anys, els seus pares la van matricular a
l’escola “ Instituto Nacional de la Mujer”,
on a més de donar-li menjar li donaven
una petita cultura. Aquesta escola estava
ubicada al carrer Sant Pere més Baix de
Barcelona (actualment és un museu) i per
arribar-hi havia d’agafar un Tramvia que
li deien “El Manolete”. Després de pocs
temps, als 11 anys i a conseqüència de

menjar malament, va tenir problemes de
salut i el Doctor Valls, que era el metge de
tot el barri, li va receptar un canvi d’aires.
El seu pare la va enviar a La Sellera, “a
prop d’Amer” (el poble del seu pare), en
principi a treballar en una pastisseria, però
la realitat va ser que va haver de fer de
tot menys de pastissera. Poc després, als
13 anys, la varen
anar a buscar i va
començar a treballar
en una impremta del
Passatge Llívia on
feien llibretes per a
les escoles.
La seva vocació li
jugava de vegades
males passades i
cada vegada que
demanava per anar
a pintar li deien que
això era malbaratar el temps, que
les dones havien
d’aprendre a cosir,
planxar i fer de cuinera. Varen passar
molts anys i després
de casar-se i tenir
els fills, al veure que
el seu fill gran tenia
traça, el va enviar a
aprendre a pintar a
l’Acadèmia Galiart
del Passeig Maragall i en veure’l, li va despertar la seva
vocació que tants anys havia estat adormida. Els seus fills li van regalar un cavallet
i una caixa de pintura i va començar a fer
quadres molt bàsics, com es pot comprendre, però això la va animar molt i va anar a
l’Escola d’Arts Aplicades de la Diputació
de Barcelona, que aleshores estava darrera
la Catedral, i com que no hi havia places,
primer va haver de fer un curs de cuina
per després poder entrar a l’any següents

a fer el curs d’Arts Aplicades en general,
que li va anar molt bé. La professora li va
dir “Maria, de tot el que estàs aprenent,
el teu és la pintura, és el que fas més a
gust i és el que portes a dins”. Als 40 anys
i amb els fills ja grans que l’animaven i
amb més temps per a ella, va decidir seguir a L’Escola d’Arts Aplicades i Oficis
Artístics “La Llotja”, que primer estava al
carrer Consell de Cent a Sans i després es
va traslladar al Carrer Avinyó. Després
de passar la prova d’ingrés va començar a
fer coses millors i sempre els professors,
com el Sr. Barbeta o la Maria Teresa Peris,
entre d’altres, li recomanaven que “primer
dibuixés bé, que
després ja agafaria
el seu estil”. Als
anys de La Llotja
va aprendre a fer,
a més de totes les
tècniques pictòriques (pintura acrílica,
aquarel.la,
pigments, mural,
etc.), escultura i
gravats. Posteriorment, també va
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assistir a l’escola d’ART del Treball del
Carrer Urgell i al Cercle Artístic Sant Lluc
del Carrer Mercaders, activitat que encara
manté.
El seu recorregut ha estat al voltant
de la pintura i el gravat, fent moltes exposicions i treballant sense parar en el seu taller; ha agafat el camí de
l’Impressionisme perquè se sent millor i
més realitzada; li agrada molt en Cézanne i també Matisse i entre museus i el taller, ha complert el seu somni de pintar.
Vicenç Cervera

BAMBOLA

Un sueño de muñecas

H
an pasado tan rápido estos cuatro
años que todavía está muy presente como

empezó todo. Nos encontrábamos en un
punto de nuestras vidas en el que por diferentes circunstancias necesitas un cambio,
reinventarte, tomar un nuevo rumbo y es
entonces cuando recuerdas cuantas veces
de pequeñas habíamos jugado y soñado
juntas.
Manu de pequeña adoraba los recortables, aquellas hojas de papel cartón con
muñecas y vestiditos para combinar. Más
tarde fue “ la Nancy” y el deseo de pedir
siempre a los Reyes Magos faldas, blusitas, gorros para jugar a vestirla de mil maneras. Cris sentía pasión por el dibujo, la
decoración, diseñar espacios y no cesaba
de mover constantemente los muebles y
objetos de casa para desesperación de sus
padres…. Y es así entre sueños de muñecas y manualidades como pasamos juntas
nuestra infancia.
Primero en el colegio de monjas “Divina
Pastora” luego el “Safa”, la Universidad.
Más tarde cada una siguiendo su camino
en diferentes ámbitos profesionales hasta
que esos giros de la vida y la fuerza de
las ilusiones de antaño quisieron que en
Marzo del 2012 dos amigas de la infancia
con personalidades diferentes pero muchos gustos en común emprendiésemos
este proyecto de nuevo unidas…. y hacer
de nuestros hobbys nuestro futuro.
No fue difícil ponernos de acuerdo.
Moda, diseño y decoración son mundos
creativos que van unidos de la mano y
teníamos claro lo que queríamos. Como
anécdota os contaremos que el nombre de
BAMBOLA (que significa muñeca en italiano) surgió de una lista que hicimos cada
una por separado y para sorpresa de todos
ese nombre coincidió en ambas propuestas….así que fue un buen presagio.
Nuestra idea de negocio era crear un espacio coqueto y femenino, una boutique de
moda en el barrio con un estilo diferente
al resto y por supuesto alejada de los estereotipos de los centros comerciales. Cree-

mos en la tienda de proximidad.
Diferenciarnos en lo posible de la globalización de las cadenas low cost donde
como fotocopias en blanco y negro crean
un estilo impersonal de mujer anodina.
Queríamos ofrecer un rinconcito en el barrio acogedor, cálido, coqueto con moda
escogida personalmente por nosotras y
donde adquirir moda sea posible en un
ambiente amable, agradable y relajado….
para nosotras es algo prioritario.
Al entrar en Bambola, lo primero que te
viene a la cabeza son esas boutiques francesas, con aire chic, pensada y creada por
nosotras hasta en el más mínimo detalle.
Papel pintado de flores, tonos blancos y
rosas empolvados, lámparas de cristal,
perchas con lazos, perfume a frutos rojos
y algún que otro mueble reciclado son algunas señas de nuestra identidad.
No hay ninguna duda en que Barcelona es
una ciudad transgresora, a la cabeza de la
vanguardia europea pero creemos que a
veces puede dar la impresión de que pasa
de puntillas por el filo de la moda por prevalecer la comodidad ante todo a la hora
de vestir. No obstante, son muchas mujeres las que como nosotras desean vestir
cómodas pero a la vez femeninas y estilosas, en los diferentes momentos y ocasiones del día.
Poder vestir y asesorar a las mujeres de
nuestro barrio se ha convertido en nuestro
objetivo.
Creemos firmemente en que cada mujer es
única. Por ello, el compromiso de Bambola es para nuestras vecinas, asesorar
y sacar a flote el estilo personal de cada
una. Sin límites de edad, queremos que la
moda que representamos se adapte a cada
década.
Y en el placer de conseguir que os sintáis
guapas y especiales seguimos fundamentado nuestro trabajo, aquel que en nuestra
infancia fue solo un sueño…. un sueño de
muñecas.
Manu y Cris de Modes Bambola
Passeig Maragall , 74
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LesGràcies
nostres
botigues
i
p
a la solidaritat d’aquests comer
Agencia de viatges

B
A

OUTLET VIATGES GUINARDO
Passeig Maragall, 199-201
Tel. 934 08 67 90
VIATGES MADRAS
Passeig Maragall, 26
Tel. 934 55 05 90

Alimentació
CONDIS NAVAS
		Navas de Tolosa, 355 Tel.934 08 30 32
		 CAL ROMESCO
		Passeig Maragall, 124 Tel. 933521339
		 GASCH CANSALADERS
		Garrotxa, 17 Tel. 933 51 81 26
GRAU XARCUTERS
Passeig Maragall, 336 Tel. 933 58 25 42
LA FIRETA
		Barri del Guinardó www.lafireta.es
L’AVIRAM DELS QUINZE
		Verge Montserrat, 271 Tel. 934 55 72 86
		 MANDUCA (Ecobotiga)
		Garcilaso, 234 Tel 932 43 45 50
		 PEIXATERÍA PACO
		Passeig Maragall, 211Tel. 933 51 94 05
		 XARCUTERIA LOURDES
		Mare de deu de Montserrat, 179

A
B
B
C
B
B
B
B

Altres

A

MIKY SA
Passeig Maragall, 98 Tel. 934 46 27 17

Arts gràfiques
		BILOGIC Gràfics
		Passeig Maragall, 150-152 Tel. 933 49 17 98
		DILOGIC Serveis Gràfics
		Puerto Príncipe, 7 Tel. 933 40 22 18
		J. RIERA DISSENY I
		COMUNICACIÓ Tel. 934 56 19 86

B
B

Assegurances

B

		MONTSE BLASCO
		Grup Catalana Occidente
		Passeig Maragall, 169 Tel. 933 49 80 79

Assessories i gestories
ASSESSORIA MACIÀ
Passeig Maragall, 284 Tel. 931 05 51 43
BORBON GRUP
		Passeig Maragall, 179 Tel. 933 49 11 16
GRUPO ECOMUNIDAD
Administració de finques
NOVA ADRESA C/ Manigua, 4
Tel. 936 24 38 36
TECNOCASA - Estudio Maragall
Passeig Maragall, 177, local 1
Tel. 934 08 04 00
		

B
B
B
B

A
A
B
B
C

		GARATGE CUMSA, S.L.
		Trinxant, 136 Tel. 933 51 71 62
		 RENAULT ARANDA
		Passeig Maragall, 272 Tel. 934 29 66 00
TALLER MECANIC TESA
		Navas de Tolosa, 315 Tel. 933 51 71 54

Bars, bodegues i restaurants

A
C
B
B

CANTINA MEXICANA CHIHUAHUA
Passeig Maragall, 107 Tel. 934 46 03 91
CASA DE LOS NAVARROS
Passeig Maragall, 375 Tel. 934 29 30 48
2D2DSPUMA CERVESERIA
Manigua, 4 Tel. 654 24 15 81
EL RACÓ DE L’OPA
		Plaça Maragall, 7 Tel. 649 80 55 78

C

A
A
B
B
B

A

A
A

CM DENTAL SANT JORDI
Industria, 298-300 Tel. 934 50 31 11
CENTRE MEDIC NAVAS
Navas de Tolosa, 292 Tel. 933 40 02 08
		 L’EIX DEL IOGA
Mare de Déu de Montserrat, 253 ent. 1ª
Tel. 626 56 88 38
ORTOGAN Serveis a la gent
gran i dependència
Acacies, 6-8 Tel. 933 52 24 45
SALUT CREIXENT
Puerto Principe, 2 Tel. 933 52 49 49
SUMINISTROS 3ª EDAD
Art, 8 local (magatzem)
Tel. 935 10 8505 / 661 58 73 56
www.suministros3edad.com
TERÀPIES NATURALS 		
AROMATIKA
Indústria, 342 Tel. 931652104

B

A

A
A
C
A
C

C
C
B
C

PERRUQUERIA GASSÓ
Ramon Albó, 10 Tel. 933 52 65 45
PERRUQUERIA MÒNICA BALLESTER
Navas de Tolosa, 311 Tel. 934 08 18 12
PELUQUERIA PARRA
Passeig Maragall, 223 Tel. 934 33 06 66
PERRUQUERIA REYSA
Navas de Tolosa, 288 Tel. 933 51 01 04
THE HAIR STORE productes
de perruqueria
Passeig Maragall, 138 Tel. 933 51 73 72
VISUAL LOOK
Passeig Maragall 93 Tel. 934 56 59 89
					

ELECTRODOMÈSTICS CALBET
Passeig Maragall, 74 Tel. 933 52 05 06
ELECTRODOMÈSTICS M. REGIS
Passeig Maragall, 154 Tel. 934 08 41 37

A

C
A
B
A
C
A

FLECA RAMON MATEU
Passeig Maragall, 344 Tel. 933 58 62 15
FORN DEL BARRI
Navas de Tolosa, 327 Tel. 933 51 97 16
L’OBRADOR DELS 15
Passeig Maragall, 209 Tel. 933 51 99 07
PANETTONE CAFÉ
Trinxant, 125 Tel. 647 06 98 72
PASTISSERIA MAS
Passeig Maragall, 269 Tel. 934 35 48 73
PASTISSERIA MAS II
Passeig Maragall, 66 Tel. 934 55 19 87

Herboristeria i dietètica

A
C

HERBOLARI BIO-DIETETICA
Navas de Tolosa, 313 Tel. 933 52 23 94
HERBORISTERIA DE MAS
Cartellà, 50-56 Tel. 934 29 36 90

Informàtica

A

TANTA TINTA
Sant Antoni Mª Claret, 342
Tel. 931 75 23 92

Joieria i regals

CENTRE PSICOLÒGIC I
FORMATIU ÀGORA
Escultor Llimona, 36 bis
Tel. 934 20 78 11
CENTRE D’ENSENYAMENT
SECUNDARI BEMEN-3
Cartellà, 48 Tel. 933 57 12 58
CENTRE D’ESTUDIS SURGE
C/ del Greco, 16-18 Tel. 934 94 99 80
HELEN DORON MARAGALL
Plaça Maragall, 18 Tel. 688 97 25 25
KIDS & US HORTA-GUINARDÒ
Cartellà, 101 Tel. 934 20 11 32

B
A

JOIERS LAGUNAS
Navas de Tolosa, 280 tel. 933 40 71 59
MIQUEL HERRERO JOIERS
Sant Antoni Mª Claret, 221 Tel. 934 35 14 11

Loteria

A

ADMINISTRACIÓ DE
LOTERIES NAVAS
Navas de Tolosa, 298 Tel. 933 40 81 06

Mascotes

A

Esport i oci

A

FLORISTERIA EMI
Navas de Tolosa, 298 Tel. 933 40 60 04
FLORISTERIA TECNIPLAN
Cartellà, 79 Tel. 934 07 11 34

Forns i pastisseries

Escoles i formació

C

FERRETERIA JANE
Passeig Maragall, 84 - 86 Tel. 932 43 07 54
MANYERIA J. SUARI
Sant Antoni Mª Claret, 223-225
Tel. 934 35 77 77
PRODUCTOS RALPE
Pintor Casas, 6 Tel. 934 36 78 67

Floristeria

Electrodomèstics i
electrònica

A
B

FARMÀCIA BLANCH
Navas de Tolosa, 329 Tel.933 51 73 64
FARMÀCIA FUSTE
Sant Antoni Mª Claret, 229
Tel. 934 36 98 40
FARMÀCIA Mª Rosa Celdrán
Teodoro Llorente, 4, Tel. 933 51 74 84

Ferreteries i manyeries

Centres d’estètica,
perruqueries

B
A
C
A
B

HORTA ESPORTIVA
Feliu i Codina, 27 Tel. 934276479
NICK ESPORTS
Passeig Font d’en Fargas, 6
Tel. 934 20 51 70

Farmàcies

Centres de salut

Automoció

A
C
A

EL TIMBALET
		Trinxant, 144 Tel. 933405142
		GRANJA BAR CRETA
		Navas de Tolosa, 319 Tel. 933 40 80 45
		 MARC’S ENTREPANS
		Passeig Maragall, 140 Tel. 933 40 21 90
		 VINALIUM
		Passeig Maragall, 102 Tel 932 43 31 88
		 TASCA TXONDO
		Passeig Maragall, 242 Tel 933 58 99 87

CONDAL CROSSFIT
Passatge Rustullet, 18
Tel. 649 76 10 06
DIR MARAGALL
Sant Antoni Mª Claret, 362
Tel. 934 56 61 00

LAYKA La botiga dels animals
Passeig Maragall, 95 NOVA ADREÇA
Tel. 934 35 59 48

Menjar Preparat

B
8

		 CAN CASSOLES
Passeig Maragall, 100 Tel. 932 43 23 47

B
B

LANDREMONT Platos Preparados
Av. Mare de deu de Montserrat, 263
Tel. 933 47 99 27
XARCUTERIA CLARET
Sant Antoni Mª Claret, 211-A
Tel. 934 36 60 25

Mobles i matalasseria

A

MATALASSERIA LA GARROTXA
Passeig Maragall, 78 Tel. 933 51 10 02

Moda infantil, Nadons,
Puericultura

C
B

KIUBA
Cartellá, 56 Tel. 635 24 36 58
NURIA JANE BEBES
Plaça Maragall,22 Tel. 933 52 29 34

Moda, sabateries bisutería i
complements

A
B
B
A

BAMBOLA
Passeig Maragall, 74 Tel. 607 91 87 07
BOUTIQUE NEKANE
Passeig Maragall, 70 Tel. 934 33 51 09
BOUTIQUE RAIGAL
Av. Borbó, 1Tel. 933 49 91 55
CALÇAT INFANTIL NUANJU
Passeig Maragall, 28 Tel. 933711771
		

Óptiques
BIELSA OPTICS

C Pintor Mir, 2 Tel. 933 57 15 93
CRL ÒPTICS
C Passeig Maragall, 211 Tel. 931 65 22 21
OPTICA BASSOLS
A Navas de Tolosa, 286 Tel 933 49 66 72
OPTICA LUXOR
B Passeig Maragall, 146 Tel. 933 52 10 03
Papereries i llibreries
CET LA CALAIXERA

B Passeig Maragall, 124 Tel. 933 52 13 39
LA FONT DE MIMIR LLIBRERIA
C Costa i Cuixart, 5 Tel. 933 40 16 16
PAPERERIA
A LLIBRERIA
MARIA MATEU
A

Sant Antoni Mª Claret, 338 Tel. 934 55 53 42
PAPERERIA ALVARO
Concepció Arenal, 5 Tel. 934 08 54 74

Parament per la llar

A
B
A

ARTS GORA TALLER DE MARCS
Joan de Garay, 4 Tel. 934 35 70 39
IL·LUMINACIÓ I MATERIAL
ELÉCTRIC DRAC DE LLUM
Passeig Maragall, 120 Tel. 936 67 64 88
MENAJE HOGAR JANE
Passeig Maragall, 94 Tel. 933 51 74 54

Perfumeries

B
A
A

AROMA D’ELLA
Ramon Albó, 10 Tel. 933 52 65 45
COSMÈTICA NATURAL AROMATIKA
Indústria, 342 Tel. 931652104
DROGUERÍA PERFUMERIA QUEL
Navas de Tolosa, 317 Tel. 933 51 74 60
		

Reformes i reparacions
per la llar
AIGUALLUM

C Passeig Maragall, 240 Tel. 934 29 94 9
CERAMICS
B Segle XX, 22 Tel. 933 51 41 04
A

CERÀMIQUES ESTIVILL
Josep Estivill, 19 Tel. 934 08 65 65

professionals
associats
rços, el barri està més viu, el barri progressa
A
A
A

INSTALTRAVER
Sant Antoni Mª Claret, 209
Tel. 934 36 85 15
INTERIORISME FRECHILLA
Trinxant, 134 Tel. 606 32 29 95
PUERTAS TRINXANT
Joan de Garay, 7 Tel. 932 43 01 43

Buscan’s al

Roba per la llar
Plaça Maragall
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Passeig Maragall, 207 Tel. 934 55 27 12
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OUTLET COTTONREUS
Sant Antoni Mª Claret, 350-352
Tel. 934 35 32 26
		J. DIAZ ROBA PER LA LLAR
		Plaça Maragall, 4 TEL. 933 51 87 03
		LA ROSA D’ALEXANDRIA
		Plaça Maragall, 2 Tel. 93 352 78 64

C/ de la Garro

A

EL DIAMANTE

E
n este artículo
intentaré
aproximaros al bello mundo de la jo-

yería, tratando los temas de una forma
sencilla para su fácil comprensión, pero
rigurosamente veraz. Para esta primera
colaboración he escogido el Diamante, la
piedra preciosa por excelencia.
El nombre de diamante proviene del vocablo griego “adamos” (el irrompible).
Efectivamente, no se conoce ningún material natural de dureza comparable, pero
a su vez es de gran fragilidad.
Existen gran variedad de calidades de
diamantes y por consiguiente grandes diferencias en su valor que, solamente un
buen profesional será capaz de tasar. Se
dice que el valor del diamante viene dado
por las cuatro “C”, letra inicial en inglés
de sus cuatro características fundamentales: color (“colour”), pureza (“clarity”),
talla (“cut”) y peso (“carat”).
El color puede ir desde el apreciado blanco excepcional (River), totalmente incoloro, hasta diamantes menos valorados con
un tono claramente amarillento (Yellow).
También existen los raramente coloreados
(Fancy diamonds) que por sus espectaculares tonalidades, pueden alcanzar gran
valor.
Se entiende por pureza, la perfección interna y externa de la gema. Los diamantes
más apreciados son los que no cuentan
con ningún tipo de inclusiones (carbones).

Asimismo, no debemos de olvidar que
el diamante es carbono cristalizado a
muy altas presiones y temperaturas
en el interior de la corteza terrestre.
El grafito que compone la mina
de un lápiz, sufrió otro proceso
que no le permitió llegar a ser
un diamante.
l e
d a
La talla es la fora
la
ma que se
g e m a
a
través
de
procedimientos
mecánicos,
facetándola
de
diversas
formas y recibiendo diferentes nombres
según
éstas: brillante
(el más usual),
baguette, navette, princesa, carré,
etc.

no vale el doble, si no bastante más, que
dos de 0,5 qt de la misma calidad (cuanto más grande más escaso y difícil de
encontrar).
La inversión en diamantes es una
de las más seguras. Su producción y comercialización la
controla una única corporación conocida como
“The
Diamond
Corporation”
o
“De
Beers”, que
se encarga de
velar por la
estabilidad
del
valor
del diamante. Efectivamente,
los diamantes como inversión, han
sobrevivido a
todos los problemas económicos y
políticos de los últimos tiempos.

La unidad de peso utilizada en el comercio del diamante
y gemas preciosas es el quilate. Un quilate
equivale a 200 mg. ó 0,2 gr. No debemos
confundir el peso en quilates de las piedras preciosas, con el número de quilates
de la ley del oro, tema que trataremos en
otra ocasión. El precio no es proporcional al peso, por tanto un diamante de 1 qt.

Debemos tener en cuenta que la tecnología ha hecho que las tallas del Diamante
varíen, cuando hablamos de un diamante
en bruto o sea cuando sale de la mina es
un poliedro que nadie daría nada por el,
es por mediación del pulido lo que le da
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la belleza y en los últimos tiempos por mediación de la tecnología
robótica las tallas han variado en la
exactitud de las medidas y ángulos
hasta llegar casi a la perfección. Hoy
en día gusta mucho la talla Princesa y por
descontado la forma de la joya va muy ligada a la talla del Diamante.
Juan L agunas
L agunas Joiers
c / Navas de Tolosa , 280

atmosfèrica”, explica la tinenta d’alcaldia
d’Ecologia, Mobilitat i Urbanisme, Janet
Sanz.

Nous carrils bici i
connexions A més de millorar

els carrils i les connexions actuals, es
duran a terme fins a 128 actuacions en
diferents vies per dotar-les de carril bici o
d’un itinerari ciclista. Pel que fa als eixos
verticals, destaquen els nous carrils bici
dels carrers de Casanova i de Pau Claris,
i també l’ampliació del carril bici del
carrer de la Marina. I pel que fa als eixos
horitzontals, sobresurten la travessera de
Gràcia, el carrer de Sant Antoni Maria
Claret i la ronda de Ciutat Vella. A més,
també es dotarà de carril bici vies com
el Passeig de Maragall o algunes de
la Zona Franca.

Es triplicarà la xarxa actual de carril bici fins a arribar als 308 quilòmetres d’infraestructura l’any 2018.

Barcelona
aposta per
l’ús de la
bicicleta

B
arcelona referma l’aposta per fomentar l’ús de la bicicleta
a la ciutat com a mitjà de transport més sostenible i eficient. En
aquest sentit, ha iniciat una estratègia en diferents àmbits. La
voluntat del Govern municipal és que el 2018 el 95% de la població de la ciutat disposi, com a mínim, d’un carril a 300 metres
de distància del seu domicili. Actualment aquest percentatge és
del 72%. En aquest sentit, està previst triplicar els carrils bici
existents i passar dels 116 quilòmetres actuals d’infraestructura
a 308 l’any 2018. L’Ajuntament hi invertirà 32 milions d’euros.

“Estem parlant d’una qüestió de justícia urbana”, afirma Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat. I afegeix: “Es pretén fer una
redistribució de la mobilitat cap als models més sostenibles.” Un
plantejament que també significarà “una millora en la salut dels
barcelonins”, ja que “cada any hi ha més de 3.500 morts prematures a l’àrea metropolitana relacionades amb la contaminació

Més aparcaments

També
es preveu incrementar un 23% les
places d’aparcament per a bicicletes en
superfície fins a arribar a les 30.000. I pel
que fa als aparcaments subterranis i en
espais específics de la ciutat, s’arribarà a
les 1.500 places, un 29% més respecte a
les que hi ha actualment. El full de ruta que
ha presentat el Govern municipal també
planteja unificar el disseny dels carrils
bici i impulsar accions educatives per al
foment de la mobilitat sostenible, entre
altres mesures.

Font: Ajuntament de Barcelona

Participa a
www.decidim.barcelona
per construir el pla municipal
i a les cites presencials

_
Com convivim amb
les mascotes a l’espai
públic?
15 març — de 18 a 20 h
Biblioteca Guinardó Mercè Rodoreda
c/ Camèlies, 76-80
_
Mobilitat i accessibilitat.
Voreres o vehicles?
16 març — de 18 a 20 h
C. cívic Teixonera
c/ Arenys, 75

eix maragall 250x150.indd 1

_
Tres Turons
17 març — de 18 a 20 h
Biblioteca
El Carmel - Juan Marsé
c/ Murtra, 135-145
_
Necessitats i propostes
d’habitatge al districte
30 març — de 18 a 20 h
Centre cívic Carmel
c/ Santuari, 27
_
Super-illes Horta
31 març — de 18 a 20 h
Centre cívic
Matas i Ramis.
c/ Feliu i Codina, 20

_
Comerç al Guinardó i al
Baix Guinardó
31 març — a les 20:30 h
Seu Districte
Horta-Guinardó
Ronda Guinardó, 49
_
Barri de la Font del Gos
4 abril — de 19 a 21 h
Local social de la Font
del Gos
Camí de Cal Notari, 1
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_
Cooperant fem les
altres economies a
Horta-Guinardó
4 abril — de 19 a 21 h
Casal de barri Font d’en
Fargues
c/ Pedrell, 67
_
Per possibles canvis
consulteu el web:
www.decidim.barcelona

4/3/16 13:54

Una perspectiva femenina de
l’envelliment
L’

envelliment és femení. Hi ha un
33% més de dones majors de 65 anys,
(4.897.713) que d’homes (3.676.272)
(2015). En 2014, les dones espanyoles
tenen una esperança de vida en néixer
de 85,6 anys, i els homes de 80,1 anys
(INE). I després dels 65 anys, l’esperança
de vida dels homes és de gairebé 20
anys, i més de 23 anys per a les dones.
I no només és una qüestió de quantitat.
Arriben a la jubilació d’una manera diferent, cobren pensions menors, fan un ús de
la sanitat i de la farmàcia més responsable
que els homes, i accepten millor la solitud, encara que són les que en major mesura la sofreixen. També les seves formes
d’utilitzar el temps d’oci i de participació
social són diferents, i la seva formació…
hi ha pocs paràmetres en què la situació
d’homes i dones majors estiguin parells.
Llavors, perquè no donar un enfocament
femení a l’abordatge de l’envelliment a
Espanya.
Per al president Nacional de UDP, Luis
Martín Pindado, “pensar en com condiciona l’envelliment de les poblacions el
component femení, pot ajudar-nos a solucionar els greus problemes que ara sofrei-

xen moltes dones d’edats avançades. La
perspectiva de gènere ha de planejar sobre
tots els enfocaments, i ha de tenir-se en
compte en tots els plantejaments. Perquè
moltes coses no són iguals en els homes
majors, que en les dones majors”, conclou

Pindado.
No són iguals les pensions, molt inferiors
les de les dones. A 1 de febrer de 2016 hi
havia a Espanya 2.354.799 pensions de
viduïtat, amb una quantia mitjana de 635
euros. (Font Seguretat Social).
D’altra banda, el percentatge de dones
que viuen soles (40,1%) és significativament superior al registrat entre els homes
(21,4%). Es tracta d’una qüestió de longevitat, ja que elles viuen més, però no
deixa de ser una circumstància que els
afecta decisivament. No obstant això, són
precisos programes de seguiment, socialització, reintegració que permetin oferir
un ventall d’oportunitats a tota la persona
que viu en situació de solitud no desitjada.
I aquí les dones ho tenen clar. Han de ser
les administracions els qui abordin el tema
de la solitud en els majors, gairebé al mateix nivell que les famílies. Aquesta major
força de supervivència fa que les dones
acceptin millor la solitud que els homes
(73,1% enfront del 63,4% dels homes).

Malgrat la contundència de les xifres, a
Espanya no s’ha contemplat mai, ni es
contempla ara, una perspectiva femenina
en l’abordatge del procés d’envelliment.
Així hem aconseguit un elevat percentatge
de població femenina d’avançada edat que
està en situació de vulnerabilitat. Són més,
estan més soles, tenen menys recursos, per
tant menys relacions, van empitjorant el
seu estat de salut, estan més afectades per
la bretxa digital, en molts casos insalvable
ja doncs parteixen amb una formació gairebé inexistent.
Però són conscients que estan en problemes i que algú s’hauria de preocupar. La
meitat de les persones majors (52,2%)
creuen que no existeixen polítiques adequades per afrontar l’envelliment de la
dona a Espanya i tan sols un 8,6% de les
dones majors considera que existeixin
aquestes polítiques al seu favor.
Ortogan S erveis a la gent gran
Carrer Acàcies , 6
933522445

80
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Activitats i Fires de Comerç
al carrer 2016
09 d’Abril 2016
Fira de comerç
al carrer Nou
Barris - Es Mou

Artistes participants:

Lloc: Plaça Llucmajor – Jardins de la República
Horari: Tot el dia.
Activitats:
activitats
d’ambientació per a tots els públics.

Lloc:

7 de Maig 2016
Fira de la Salut –
Festa Major del
Guinardó

Pg. Maragall
Trinxant

• GABRIELA ALMEIDA
• ISABEL TULLA
• SILVIA ARMESTO
• JISAAC CALDERON
• ISABEL ARGELÉS
• VALENTINO NARVAEZ
• KATY PASTOR
• JOAQUIM RIERA
• CESAR AUGUSTO VASQUEZ
• CARMEN GIL
• MIRIAM ARMAYONES
• VITA BETSA
• TANYA IVANOVA
• MANUEL PRIEGO
• PEDRO SALINAS
• MARIA MUR
• NADIA SEGOVIA
• ANGEL ALONSO
• ANDREA DIEZ
• CARMEN BÁRCENA
• MARIA LUISA GRACIA
• AMADA SUERO
• LAIA ORTEGA
• BATALLA
• TOMASA MARTI
• DOMENEC
• GUIU
• ALBERT
• MARI CARMEN COMPALÑO
• CONCHI RUIZ

23 d’Abril
2016
Bulevard de
l’Art
Lloc: Passeig Maragall – carrer Trinxant
Horari: Tot el dia
Activitats:
fira
d’artistes, llibres i
roses, amb activitats
durant tot el dia. Concurs de dibuix per a
nens de 3 a 12 anys.

de 9 a 21h

Lloc: carrer Teodor Llorente
entre Passeig Maragall i Garrotxa
Horari: Tot el dia.
Activitats: Actuacions i tallers
durant tot el dia.

Tot el material
necessari per a
petits i grans

14 de Maig 2016 Festa dels colors Festa Major
Navas
Lloc: carrer Trinxant entre Passeig Maragall i St. Antoni Mª Claret
Horari: de 11 a 15 hores
Activitats: ambientació i música bollywood per acabar la festa farem la tan esperada
pluja de colors.

www.suministros3edad.com
info@suministros3edad.com
suministros 3ª edad
Tel. 93 510 85 05 661 58 73 56

28 de Maig 2016 Festa de la Primavera

Lloc: Plaça Torre Llobeta
Horari: de 10 a 14 hores
Activitats: ambientació i espectacles infantils on donarem la benvinguda al bon temps.
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SER
PERFECCIONISTA

E

l perfeccionisme oculta inseguretat,
por a fer les coses malament, necessitat
a tenir una rutina marcada, un control de
què es fa de manera productiva i si no es
segueix, és quan apareix ansietat i angoixa. La gent perfeccionista pensa que si
no es fan les coses buscant la perfecció,
et comportes com una persona irresponsable en lloc de pensar que el més important és esforçar-se i voler millorar. L’èxit
no depèn només de fer les coses perfectes.
També s’ha de tenir en compte el talent,
les habilitats, l’esforç, el coneixement,
l’entorn, la societat...
El perfeccionisme pot ser enfocat en la
mateixa persona, que són els que es posen metes molt difícils d’aconseguir, mai
estan satisfets amb el resultat de la feina
que han fet i cauen sovint en la frustració

amb el que tornen a exigir-se més. També
es pot ser perfeccionista amb els altres, és
molt exigent amb el que fa la resta de gent
pensant que no fan les coses prou bé i ocasiona dificultats en les relacions socials. I
per últim existeix un perfeccionisme social on es pensa que la societat li demana i
el pressiona per arribar a la perfecció.

final per fer la feina i sempre serà insuficient el que ha fet.
Situacions d’estrès i canvis en la vida poden fer passar d’un perfeccionisme moderat a un de negatiu. Es pot mostrar una
por a ser rebutjat per la societat, a tenir
necessitat de ser aprovat per la resta de
gent, de lluitar per ser millor que els altres... i caure en un grau d’autoexigència
negativa fins a un nivell d’obsessió i compulsió. Si no es fa d’una determinada manera, apareix un pensament negatiu i una
necessitat de fer una conducta compulsiva
per disminuir-ho. A nivell extrems el perfeccionisme pot portar a un Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) que cal tractar
amb tractament farmacològic i psicològic.
Però no cal esperar a què estigui al límit
buscar ajuda. També es pot treballar el

No sempre és negatiu ser perfeccionista.
Existeix un grau moderat de perfeccionisme que pot afavorir la superació personal
i voler millorar. Les persones que presenten aquest grau moderat serien capaces
d’acceptar els seus propis defectes, no són
tan precises ni meticuloses a l’hora de fer
les coses, i poden arribar a desconnectar
un cop han acabat la feina. El perfeccionista obsessiu no pot parar de pensar en
la situació o en l’acció que ha de fer, no té

Pg.Maragall,70
08041 Barcelona
Tel.: 934 33 51 09
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perfeccionisme amb tractament psicològic per tal de no arribar a una situació obsessiva que alteri la vida de les persones.
Una intervenció psicològica a temps pot
fer que el que considerem que és un petit
problema o una mania, no vagi a més. La
solució a temps és molt més senzilla i ràpida d’intervenir. Consulteu a un psicòleg
professional davant una preocupació o un
malestar sense esperar a que vagi a més.
Sonia Gómez Martín
Directora del Centre psicològic Àgora
Carrer Escultor Llimona 36bis
Telèfon 934207811
Primera visita gratuïta!

Automoció
RENAULT ZICS SA
Carrer de Concepcion Arenal, 148
Tel. 93 345 65 00
Bars, Cafeteries i Restaurants
BAR CAN PERE
Carrer de Felip II, 200
Tel. 93 340 02 95
BAR GRANJA GARCILASO
Garcilaso, 161
Tel. 610 70 03 73
BAR GRANJA LA MEL
Plaça del Congrés Eucarístic, 14
Tel. 93 349 37 99
BAR LA TAPETA
Plaça del Dr. Modrego, 1
Tel. 687 677 791
BAR STAR
Carrer de Ramón Albó, 72-74
Tel. 615 13 29 26
BAR TOCA TECA
Carrer de Garcilaso, 172
Tel. 93 408 6288
GRANJA LA LLUNA
Pl. Dr. Modrego, 3
Carnisseria
CARNICERÍA ENRI
Carrer Felip II, 162
Tel. 933 52 81 06
Centres d’estètica
CENTRE D’ESTÈTICA LAIA
Carrer Ramón Albó, 59 NOVA ADREÇA
Tel. 93 352 12 15
MONTSE DURAN, ESTÈTICA I TERÀPIES
Carrer Felip II, 213
Tel. 93 352 12 15
Clínica Dental
CLÍNICA DENTAL - ARJUDENT
Carrer de Felip II, 182-184 bxs.
Tel. 933 49 58 04

CRISTALERIAS FELIPE II
Carrer de Felipe II, 212
Tel. 93 352 89 95
ELECTRO BERSI
Carrer de Garcilaso,147
Tel. 93 352 52 56
SUBMINISTRES HORTONS
Carrer del Cep, 2
Tel. 93 349 87 56
Joieries
MOLINS JOIERS RELLOTGERS
Carrer de Garcilaso, 154
Tel. 93 352 93 05
PONT JOIERS
Plaça del Dr. Modrego, 3
Tel. 93 349 42 20
Llibreries
LLIBRERIA JOGUINES - EL CIRC
DE LES LLETRES
Carrer de Garcilaso, 166
Tel. 93 527 75 29
Llaminadures
MELUS - LLAMINADURES
Plaça del Congrés Eucarístic, 12
Tel. 605 06 50 52
Merceria / Labors
NÚVOL DE FILS
Carrer Garcilaso, 157
www.nuvoldefils.com
Moda
TARANNÀ REGALS SINGULARS
Carrer Ramón Albó, 68
Tel. 697 28 69 15
Moda Infantil
BIBIDI BOBIDIBOO
Carrer Garcilaso, 154
Tel. 93 173 24 02
Modelisme
EL TREN ROIG
Carrer Escòcia,116
Tel. 93 408 33 36
Parament per a la llar
MATALASSERIA PADRÓS
Carrer Garcilaso, 141 (entrada per c/Jordi
de Sant Jordi)
Tel. 93 352 21 02

Copisteria
ECOSERVEI DIGITAL
Carrer de Felip II, 163
Tel. 931 21 00 21
Educació / Formació
ART I OCI
Carrer Cienfuegos, 30
Tel. 653 91 70 66
ESCOLA INFANTIL PICAFORT
Carrer de Francesc Tàrrega, 35-37
Tel. 93 352 21 50
Farmàcies
FARMACIA Mª A. JORBA
Carrer Pardo, 4
Tel. 933 52 60 58
FARMÀCIA Mª J.TOLOSA
Carrer Acàcies, 57
Tel. 93 351 77 09
Forns
FORN ENRICH
Carrer de Francesc Tàrrega, 29
Tel. 93 352 95 38
Fruiteries
XAVIER FRUITES I VERDURES
Carrer de Felip II, 170
Tel. 93 352 61 51
Immobiliàries
INMOVIP BCN
Carrer de Garcilaso, 143, local 3
Tel. 93 127 00 27
TECNOCASA Estudi Can Ros
Carrer de Concepció Arenal, 126
Tel. 93 115 76 84
Instal·lacions, reformes i material per a la llar
A.M. MATERIAL ELÈCTRIC
Carrer de Felip II, 187
Tel. 93 243 44 71
AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ FRANCESC LLURBA
Tel. 687 87 44 05

TENDALS-2
Carrer de la Riera d’Horta, 55
Tel. 93 013 00 59
Peixateries
PEIXATERIA ANITA
Carrer del Cardenal Tedeschini, 47
Tel. 93 351 94 50
Centres d’estètica
ESTÈTICA JADE
Plaça del Congrés Eucarístic, 5
Tel. 93 408 17 10
CENTRE D’ESTÈTICA LAIA
Carrer de Ramon Albò, 67-69
Tel. 93 002 10 89
Perruqueries
PERRUQUERIA ANTONIO
Carrer Sant Pasqual Bailon 7
Tel. 93 340 70 00
PERRUQUERIA CISNEROS
Plaça del Dr. Modrego, 3
Tel. 658 94 43 91
PERRUQUERIA GRACIANO
Carrer de Ramon Albó, 78 Bxs
Tel. 93 340 23 23
SIROTICH ESTILISTES
Carrer Felip II, 185 Nova adreça
Tel. 93 534 90 72
IMATGE YANE UNGLES
I PERRUQUERIA
Carrer Manigua, 47 Nova adreça
Tel. 93 40833 36
Precuinats
ROSTISSERIA MENJABÉ
Plaça del Congrés Eucarístic, 10
Tel. 628 66 57 21
Roba interior
QUIN LOR
Carrer de Felip II, 191
Tel. 93 352 44 10
Veterinaris
TOT ANIMALS
Plaça del Dr. Modrego, 4
Tel. 93 352 80 56
Xarcuteries
EMBOTITS L’ESQUIADOR
Tel. 612 24 16 98

Gaudeix de la primavera al barri,
comprant a les botigues de la Unió
de Botiguers Congrés Indians
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ILUMINACIONES ARTISTICAS PARA
UNAS FIESTAS INOLVIDABLES
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